
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (علميالورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية )
 

  الستخراج يف القطعةاسؤال 
 

 ميادٚ, ّبني ىْعُ, ّأعسبُ.( 1

 أحبر ؾن:
 اي بين( هوؿَ: )مضاف(  –)اي ظاًَب اًـمِل  -
 )اي ظاًًبا ؿًَما( هوؿَ: )صبيَ ابملضاف(  -
 )اي معَيًّا( هوؿَ: )ىىرة كري ملعودة(  -
 مٌادى مٌعوب(؛ ألهَ مضاف  إؾراب ما س بق(

 ةأو صبيَ ابملضاف أو ىىرة كري ملعود
 أو أحبر ؾن:

 )اي محمد( هوؿَ: )مفرد ؿمل(  -
 )اي رجي( هوؿَ: )ىىرة ملعودة(  -
 مٌادى مبين ؿىل اًضم يف حمي  إؾراب ما س بق(

 هعب(؛ ألهَ مفرد ؿمل أو ىىرة ملعودة

 َفيىون اجلواب  :يف حال اكن اًسؤال بني حمك
 )وجوب اًيعب( أو )اًبياء ؿىل اًضم(

 

 إضناز عاملُ. ( أضلْب حترٓس, ّبني حهه2

 أحبر ؾن:
 )إايك واإلٌُلل(  -
 ؛ ألن اًخحذير بػ)إايك( واجب: حنك اإلضٌلر 

 أو أحبر ؾن:
 )اإلٌُلل اإلٌُلل( أو )اإلٌُلل واًىسي(  -
 ًوجود اًخىرار أو اًـعف واجب: حنك اإلضٌلر 

 أو أحبر ؾن:
 )اإلٌُلَل فإهَ ..( أو )اًىذب اي معَيًّا(  -
 ًـدم وجود اًخىرار أو  جائز: حنك اإلضٌلر

 اًـعف

  احملذر مٌَ وأؾربَ:يف حال اكن اًسؤال بني 
فيىون احملذر مٌَ الامس األول، وإؾرابَ مفـول بَ 

 ًفـي حمذوف

  كدر اًـامي اًياظب هل:يف حال اكن اًسؤال 
 فيىون ثلديرٍ )احذر( ..

 

 

 

 

 .( أضلْب إغساٛ, ّحهه إضناز عامل3ُ

 أحبر ؾن:
 جهتاَد()الاجهتاَد الا -
 أو )الاجهتاَد واإلخالَص(   -
 واجب ًوجود : حنك اإلضٌلر

 اًخىرار أو اًـعف
 أو أحبر ؾن:

ِىييَة اي معَيًّا( -  )اًوكاَر فإهَ..(أو)اًسَّ
 جائز ًـدم وجود : حنك اإلضٌلر

 اًخىرار أو اًـعف
 أو أحبر ؾن:

: حنك اإلضٌلر )اًزم اًوكار(  -
 ـعفجائز ًـدم وجود اًخىرار أو اً

  امللرى يف حال اكن اًسؤال بني
فيىون امللرى بَ الامس  بَ وأؾربَ:

 األول، وإؾرابَ مفـول بَ ًفـي حمذوف.

  كدر اًـامي يف حال اكن اًسؤال
 فيىون ثلديرٍ )اًزم( .. اًياظب هل:

 

 ّأعسب املختص.أضلْب اختصاص, ( 4

 أحبر ؾن:
 ...( ظاًب اًـمل –)إان  -
ريني –)حنن -  ...(األُز
 أمَيا(   –اًـٌَلءَ  –)أهمت -
ر –)إهيا  -  ...( أبياء األُز
 هفذخر(  –املرصيني – /بيا)بنك -
 مفـول بَ ًفـي : إؾراب اخملخط

 حمذوف وجواًب ثلديرٍ )أخط(
 واجب: حنك إضٌلر اًـامي  
 أخط[: ثلدير اًـامي[ 

  فلراء( -أهيا اجلاًسون -إؾراب )حنن 
 مبين ؿىل )أهيا( ويـرب امس : اخملخط

اًضم يف حمي هعب مفـول بَ + 
 )اجلاًسون( ظفة ألي مرفوؿة.

 

 يف القطعة سؤال اإلعراب 
 ( املطاف إلُٔ: 1

 ىىرة + مـرفة  اخلَقِ حسن  – اًـملِ  ظاًب 
 َلك/بـغ/كري + مضاف إًي  إوسان لك  

 : الفاعل( 2

 ص خان/ُهيات+ فاؿي  اًخخاذُل واإلكدام   ص خان 
 واًعريق مزدمح اًسريُ  ُهيات –     

 َفاؿي مس خرت+/آمني ظَ/م ظَ ؾن اًالكم  
 + فاؿي فـي    اًضـوب ثخلد م - األمةً حهنُغ  

 : ىاٜب الفاعل( 3

 فاؿيانئب +  فـي مبين ٌَمجِول    ثبىُن األدُم  
 انئب فاؿي امس مفـول +   ظومَامللبول 

 : املفعْل( 4

 + مفـول ُاك/دوىنك/ؿَيم+ فاؿي مس خرت  
 الاهخؼامَ ؿَيم  – اًسالحَ دوىنك  - هعاحئي ُاك   
    َمفا حتخَ خط يـرب مفـول ب 

  أما ًو جاء بـد )ؿَيم( حرف جر، مفا
بـدُا يـرب جار وجمرور )ؿَيم ابًخلوى( 

 فلوكل )ابًخلوى( يـرب جار وجمرور.
 فـاِل + مفـول   ِادلرَس نَخَاِب  - اًىسيَ  حذار 

 : خرب( 5

   نفاحياة ال  مفا حتخَ خط يـرب خرب 

   فًاــــمٌعهْن  اكن مفا حتخَ خط يـرب خرب 

 : اليعت( 6

  + ىىرة مض خلةىىرة    مس مترٌ الياُة نفاٌح 
 مـرفة + مـرفة مض خلة   هـمةٌ  اًىرميةُ الياُة 

 أهيا + هـت مرفوع    أهيا اًـرُب 

 ًخخَفت األدم اًـملِ  ًوال   لْال + مبتدأ( 7

 

 : اشداد/اميتلٞ( 8

 ازداد اًلَب يلييًا  = فـي + فاؿي + متيزي  
 بدل  اضه معسف٘ جامد  ٓعسب اضه إشازٗ + ( 8

  املـجزات ثكلويعيؽ  اًِدف ُذاحيلق 

 .مفا حتخَ خط يـرب بدل مٌعوب 

  التْنٔد اللفعٕ:( 9

  اًًضاَط اًًضاَط      اًىسيَ اًىسَي  
 د ًفؼي.اًلكمة اًثاهية ثـرب ثوهي 

 
 

 : الفسم بني( 10

 حتللت اآلماُل = فـي + اتء ثأهير + فاؿي 

 حُتلَق اآلماُل = فـي + انئب فاؿي 

  = مفـول فـي + فاؿي حيلق اًعالُب اآلماَل + 
 

 

الفعل األمس مبين علٙ )الطهٌْ( أّ )حرف ( 11

 حسف العل٘( أّ )حرف اليٌْ(.

  هتدوااج، واي ص باب .. واسؽَ  اجهتدْ اي محمد 

 املاضٕ مبين علٙ )الفتح( أّ )الفتح املكدز(( 12

  َمـَ اجهتدوامحمٌد، وأظدكاؤٍ  اجهتد  

 
 

 

 عالمات اإلعساب:( 13

   :ُيرفؽ ابًضمة مجع املؤىح الطامل ّامللحل ب
 وييعب وجير ابًىرسة

  منيش ؿىل اًامنرق –بياِت ظارق  –حنن 

  :٘وجتر  حرفؽ ابًًوو وثيعب ابألًفاألمساٛ الطت
 ابًياء.

  بىر  أاباي  مٌادى مٌعوب ابألًفمفا حتخَ خط 

 
 

 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية )خادل اًضاذيل(



 

 (علميالورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية )
 

 ( مطازع جيْش فُٔ اليصب ّاجلصو.10

 :أحبر ؾن
 مضارع ملرتن ابًواو بـد فـي اًرشط -
 ألهَ ملرتن ابًواو بـد فـي اًرشط.: اًسبب 
 ( يفَْح ويبَف وجيهتدَمن يذاهْر أمثةل) 

 

 الث٘ أّجُ.( مطازع جيْش فُٔ ث11

 :أحبر ؾن
 مضارع ملرتن ابًواو بـد جواب اًرشط -
 ألهَ ملرتن ابًواو بـد جواب اًرشط.: اًسبب 
 ( ويبَفَمن يذاهْر وجيهتد يفَْح أمثةل) 
 اًرفؽ واًيعب واجلزم: األوجَ اًثالزة 

ؿىل أن  واًيعبًالسدٌاف،  ؿىل أن اًواو فاًرفؽ
 َـعف.ٌ ؿىل أن اًواو واجلزمٌَمـية،  اًواو

 

 ( مطازع جيْش فُٔ السفع ّاليصب12

 :أحبر ؾن
 حسب..( –مضارع مس بوق بػ)أن( وكبَِا )ػن  -
 ألهَ مس بوق بػ)أن( وكبهل فـي يفيد : اًسبب

 اًرحجان )ػن(
  مـيا( يضاركأمثةل )ػيًُت أن 
 َاًرفؽ ؿىل أنَّ )أْن( خمففة من اًثليةل، : اًخوجي

 بة.واًيعب ؿىل أنَّ )أْن( معدرية انظ 
 

 السفع ّاجلصو ( مطازع جيْش ف31ُٔ

 (  أمر + مضارع) أحبر ؾن:
 ثضمن مـىن إن ( هنيي + مضارع) أو أحبر ؾن:

 

 ( جْاب شسط اقرتٌ بالفاٛ, حهنُ, ضببُ..14

 واجب: حنك الاكرتان

 

 أسَوب رشط جوابَ ملرتن ابًفاء : أحبر ؾن
  ( فِو اخلارس)َمْن يهيمي ألهَ مجةل امسية 
  (اًزمْ فَت )إن ؿَم  ألهَ فـي أمر 
  ( فَن/فال ييدم)َمْن جيهتد ألهَ مضارع مٌفي 
  ( فسوف/فسيٌجح)َمْن جيهتد  ألهَ مضارع

 مس بوق ابًسني أو سوف
  ( فَيس/فـىس/فٌـم/فبئس)من جيهتد َأله 

 فـي جامد

 

( شسًطا ّقطّنا اجتنعا, ّبني ملً 15

 .اجلْاب

 :اجلواب
ٍ هون ثوهيد إن اكن أوهل الًما وآخر -

)  فِو ٌَلسم )ًخيجحنَّ
 وإن اكن جمزوًما فِو ٌَرشط )ثفز( -

 

 :أحبر ؾن
 إن .. وهللاِ   –وهللا إْن  –ًنئ  -
  املىن( ًخياًن)ًنئ اجهتدَت 
 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدم : اًسبب

 اًالم املوظئة ٌَلسم 
  املىن( ًخياًن)وهللا إن اجهتدَت 
 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدمَ: اًسبب 
  املىن( ثيي)إن اجهتدَت وهللا 
 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدمَ: اًسبب 

  ويىون ٌَجواب ٌَرشط معَلًا ًو
 ثلدم ؿَهيٌل ذو خرب

  املىن( يييأ )محمد ًنئ اجهتد 
  املىن( ييي)محمد وهللا إن اجهتد 
  املىن( يييأ )محمد إن اجهتد وهللِا 
 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدم ذو : اًسبب

 خرب ؿَهيٌل
 

 

 

 

  

 

 .حهه حرفُ –( شسًطا حمرًّفا ّقدزِ. 5

 أحبر ؾن:
 )وإال + مضارع( -
 ( ُويخم ثفلدمتسم برتازم وإال أمثةل) 
 َجائز ألهَ دل ؿَيَ دًيي، ثلديرٍ )وإال : حنك حذف

 حمتسم برتازم ثفلد ُويخم(
 

 مطازّعا ميصّْبا, ّبني ىاصبُ )عاملُ(.( 6

 :أحبر ؾن
 إذن(   –يك  –ًن  –مضارع مس بوق بػ)أْن  -
 ًَن ...( –)أن  واحدة ذما س بق: انظب 

 أو أحبر ؾن:
 أو( –و  –ف  –حىت  –مضارع مس بوق بػ)الم اجلحود  -
 َبـد األدوات اًسابلة. أن املضمرة وجوابً : انظب 
  ال هتمي  – فذيجحاجهتد  – ألمهيَ أمثةل )ما ويت

ََ بيشء  – فرتسبَ   مثهل(   وثأيتال ثي

 البد أن حىون مس بوكة بىون مٌفي.: الم اجلحود 
 

 أو أحبر ؾن:
 مضارع مس بوق بػ)الم اًخـَيي( ًويس بـدُا )ال( -
 َـد الم اًخـَيي.ب أن املضمرة جواًزا: انظب 
  ( ًخفوزَ اإلخالص اإلخالص  – ًخيالَ أمثةل )اجهتد.. 

 أو أحبر ؾن:
 مضارع مـعوف ؿىل امس خاًط   -
 ؿَمخم(. أمثةل )ًوال اجهتدك وثخفوق ما 
 َ؛ ألهَ مٌـعوف ؿىل امس مضمرة جواًزأ أن : انظب

 خاًط.
 أو أحبر ؾن:

 هيميَ مضارع مس بوق بػ)ًئال(   مثي: ًئال  -
 َـد الم اًخـَيي.ب اًؼاُرة وجوابً أن : انظب 

 
 

 

 

 مطازّعا جمصّّما, ّبني ضبب جصمُ.( 7

 أحبر ؾن:
 (  ةال اًياُي –الم األمر  –ملا  –مل مضارع مس بوق بػ) -
 َال ...( -)مل  واحدة ذما س بقس بلة ب: سبب جزم 
  ( يلِغ ملا  – هتمَواال  – يييْ أمثةل )مل.. 

 أو أحبر ؾن:
 ( + جواب اًرشط فـي اًرشط + إْن/َمْن اًرشظيخني) -
 َألن وكؽ فـاًل ٌَرشط أو جوااًب هل: سبب جزم 
 ( يفَحْ وجيهتد  يذاهرْ  َمنأمثةل )َويبَف ُدف 

 

 حهه جصمُ.ا جمصّّما, ّبني ( مطازّع8

 (  أمر + مضارع) أحبر ؾن:
 ( ثييْ حافغ ؿىل اًعالة  – حُرمحْ ارمح أمثةل ).. 
 َجائز؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اًعَب : حنك جزم

 وكعد اجلزاء.
 برشط ثضمن مـىن إن  ( هنيي + مضارع) أو أحبر ؾن:

 ( ثييْ يف معي  ال ثخوانَ أمثةل )مرادك 
 َز؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اًعَب جائ: حنك جزم

 وكعد اجلزاء وحصة ثلدير دخول )إن( اًرشظية ؿىل )ال(
 

 ( مطازع مسفْع, ّبني الطبب.9

 :أحبر ؾن
 مضارع كري مس بوق بياظب أو جازم  -
 َجتردٍ من ؿامي اًيعب واجلزم.: سبب رفـ 
 ريني –أمثةل )حنن  ..( حنرتمُ  -األُز

 عاصكاًًبا ما جند اًفـي يف الاخذ 
 

 :أو أحبر ؾن
 مضارع مس بوق بػ)أْن( وكبَِا )ؿَمت(  -
 َجتردٍ من ؿامي اًيعب واجلزم.: سبب رفـ 
  ( سيسـدُ أمثةل )ؿَمت أن.. 
 َأْن( ُيا خمففة من اًثليةل ًويست معدرية، : اًخوجي(

و مرفوع  ا مجةل )سيسـد( ُو وامسِا حمذوف وخرُب
 ًخجردٍ من اًياظب واجلازم.



 

 (علميالورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية )
 

 ما ثوظف بَ )أي( : 
  اًرجيُ  أهيا حمىل بػ)أل(: اي جًس ( امس3
ذا إصارة: اي ( امس2   أهيه
  اذلي  أهيا موظول حمىل بأل: اي ( امس1

 

 ؟حهه امليادٚ املطاف إىل مطاف إىل ٓاٛ املتهلهما  (11

اي ابن مّع(؛ ًىرثة الاس خـٌلل،  – )اي ابن أمّ : حتذف اًياء يف
 نٌل جيوز هرس املمي وفذحِا.

 

 .؟هلهحهه امليادٚ املطاف إىل ٓاٛ املتما  (12

 : جيوز فيَ مخسة أوجَ
 ؾبدَي(–ؾبدَ –ؾبَدا–ؾبدِ –اي )ؾبِدي

 

مطافني  (األب , ّاألو)يف ىداٛ  الْازدٗ اللػات ( ما 14

 إىل ٓاٛ املتهله.

 .، وهأيت ابًخاء ؾوًضا ؾهنا حنذف اًياء

   ِت/أمَت   -اي أَبَِت/أبَت  (بفذح اًخاء، وهرسُا)واي ُأمَّ
  َجُيمؽ بني  ؾن اًياء، وال ؛ ألن اًخاء ؾوضذفالثوجي

ـَوَّض ـِوض وامل  .ؾيَ اً
 

 .ٓأتٕ:بني حهه ما ( 15

: كري جائز؛ ألهَ جيب حذف اًياء؛ اي ابن معي -( اي ابن أيم3
 ًىرثة الاس خـٌلل

من األسٌلء املالزمة  كري جائز ألهنٌل: /فيهَومان حرض( 2
 .اي في(  –، واًلياس )اي هومان َيداءٌ 
ـَ )نرث اس خـٌلهل وال يلاس ؿَيَ بوزن  :اي ًُىَؽ -قاي فُسَ ( 1  (يفُ

 يف ذم اذلهور.
اِل(  :عِ ًَكَ اي  –اِث َخبَ اي ( 4 ـَ كيايس يف ذم األهىث ؿىل وزن )فَ

 مبيًيا ؿىل اًىرس.
 

 باب األساليب واسه الفعل والصوت 
 

 ؟اليداٛ الفسم بٔيُ ّبنيختصاص, ّالباعح علُٔ, ّاال( 1

 .. ىل امس ػاُررص حنك مس يد ًضمري ؿ: كخذعاصالا 
ا اًىريُ -ؿًلَّ :  اًفخػػر -3  :اًباؾر ؿَيَ  يُـمتد. -أهيه

ا اًـبدُ -أان   :اًخواضؽ -2  مفذلٌر إىل ؾفِو هللِا. -أهيه
 أُي املروءة. -اًـرَب -حنن : بيان امللعود ابًضمري -1
و ال يس خـمي مـَ : أهَ ا، وخياًفَ يفيض بَ اًيداء ًفؼً  ُو

 لَ اًضمري.  يس ب، وال بد أن حرف هداء

 

2 ) ًُ  ..َطاِزِم **  َىِنٔشٕ َعَلٙ  َبَياتَىِح

حىون امس : )بياِت( ابًىرسة إذا هُعبت
حىون : ُرفـت ابًضمةوإذا ..  خمخط
 .ًويست خمخًعا (حننػ)خرب ً

 

 املختص؟ علَٔا ٓأتٕ اليت الصْز ( ما3

  أل( : ملرتن بػ) -أ
 كػدوٌة.       -املثلفني–حنن       
   : ا فيَ ألمضافا مل -ب

 جمــذػػػػِـــٌد.      -ظاًَب اًـملِ -أان        
  : )أهيا( أو )أيهتا( -ج

 جشـان -أهيا اجليودُ –حنُن          
 

 .عسف التحرٓس( 4

ُو ثيبيَ اخملاظب ؿىل أمر جيب 
 الاحرتاز مٌَ 

 

 ؟ ( متٙ ٓهٌْ التحرٓس شاذًّا5

   ، ذلكل:حق اًخحذير أن يىون ٌَمخاظب
 :  )إايَي(   َ ٌَمخلكمجميئ  صذ 

     َإايَي وأن حيذَف أحُدمك األرهب 
 ) فإاّيٍ(  :وأصذ مٌَ جميئَ ٌَلائب 

 إذا بَف َاًرجُي اًس خني .. 
 فإاّيٍ وإاّي اًضواب.                  

 

ّملاذا ال تطتعنل معُ  عسف اإلغساٛ,( 6

 ؟ )إٓا(

َمد بَ ُو  .أمر اخملاظب بَزوم ما حُيْ
ألهنا خاظة ابًخحذير  (؛ال جس خـمي )إاي
 مـًَىرثة اس خـٌلًِا 

 
 

 

 :أهم األسئلة وإجابتها 
  اليداءباب 

 

 أقطاو امليادٚ؟ مع التنجٔل.ما ( 1

 : حرفَ )وا(امليدوب
 حرفَ )اهلمزة( ،كريب -3: كري امليدوب

 ُيا( –أاي –آ –أي –حروفَ )اي، بـيد -2               
 

 تطتخدو )ٓا( لليدب٘؟متٙ ( 2
 جس خخدم )اي( ٌَيدبة ؾيد أمن اٌَبس كد
 

 ّمتٙ ٓكل احلرف؟ متٙ ميتيع حرف حسف اليداٛ؟ ( 3
( إايك اي) مريــواًض (زيداٍ وا) يدوبــ امل  مؽ:  ميخيؽ -3

 .(ًزيد اي) لاثــواملسذ
  وامس اجلًس امس اإلصارة  مؽيلي:  -2

 يػػػػػػًيأظبح    –ثلذَون(   ُؤالءمثي: )مث أهمت 
 راػػػػػنأظرق   –  َواءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْرؾِ  َذامثي: 
      

 ؟ ّما حهه تابعُ؟امليادٚ املبيٙ قبل اليداٛ ( ما حهه4

       :اًـاكي ُذا ايمثال         
 .اًضم ؿىل بياؤٍ يلدر: حمكَ

 اًرفؽ واًيعب جيوز فيَ َحنك اتبـ
 

إذا ّصف امليادٚ العله بـ)ابً( فنتٙ جيْش ضنُ ( 5

 ضنُ؟ مجل ملا ترنس.ّفتحُ؟ ّمتٙ جيب 

ووظف  مفرًدا ؿًَما إذا اكن  :جيوز مض امليادى وفذحَ
 فاظي.                   بني امليادى وابنيفعي  ومل ؿمل إىل بػ)ابن( املضاف

       اي زيُد/ زيَد بن معٍرو 
 إذا فلد رشًظا ذما س بق:  جيب مض امليادى

        .رومع ابن كالمُ  ؿمل:  اي يلؽ )ابن( بـد مل -أ   
 .أخييا ابن زيدُ  ؿمل:  اي بـدٍ يلؽ مل -ب  
 .معر ابن اًؼريف زيدُ  فاظي: ايبفعي  -ج   
 

 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية )خادل اًضاذيل(

 

 

 متٙ جيْش اجلنع بني حسف اليداٛ ّ )أل(؟  ( 6
 :مواضؽ زالزة يف ال جيوز إال

 اٌَِم –ثـاىل : اي هللا  هللا امس هداء -3
 .امجلي : اي اًرجي مٌعَق أكبي من بَ مسي ما هداء -2
 فيا اًلالمان اٌذلان فرا .. : اًضـرية  اًرضورة -1

جيوز )اي هللا( بوظي اهلمزة ، أو بلعـِا  : هداء ًفغ اجلالةل
 مبمي مضددة ًخـويغوا ايواألنرث )اٌَِم( حبذف  )اي أهلل(

  
  َمجؽ بني اًـوض و املـوض ؾيألهَ  (اي اٌَِمَّ ) كوهلموصذ  

  اي اٌَِّم اي اٌَِّماأكول: … إين إذا ما حدث أملّا 
 

 ضالُو اهلٔل ٓا مطـْس علَٔا ... ّلِٔظ علَٔو ٓا مطُس الطالُو ( 7

ال جيوز ثيوين امليادى املبين : )اي معر( األوىل اًضاُد
 وهعبَ إال يف اًرضورة اًضـرية.

 

 متٙ جيب ىصب تابع امليادٚ؟ ّمتٙ جيْش؟ (8

  . أل( (من جمرًدا مضافًا اًخابؽ اكن إذا :َجيب هعب

 معرو ظاحبَ  زيدُ  اي.    اًفضي ذا زيدُ  اي.   
 . مفرًدا حمىل بػ)أل( أو مضافاً  اكن إذا  بَ:ػ وهع  رفـَ جيوز

 اًىري األب   زيدُ  اي     . ىرياًزيُد  اي  

 زيٌد/ زيًدا رجيُ  اي       

 أمجـون/أمجـنيمتمُي  اي. 
 

امليادٚ عطف ىطل, فنتٙ جيب ضنُ؟ ٓأتٕ تابع ( 9

 ّمتٙ جيب ىصبُ؟ ّمتٙ جيْش فُٔ السفع ّاليصب؟ 
  .بلري)أل( امـرفً  اإذا اكن مفردً  ؿىل اًضم:  ؤٍجيب بيا( 3

 زيدُ  ورجُي  اي 
 إذا اكن مضافًا  بَ: ػ جيب هع ( 2

  وأاب ؾبدهللاِ اي زيُد 
 ػ)ال( : إذا اكرتن ب، واًرفؽ ُو اخملخارواًيعب اًرفؽ جيوز( 1

      كائد واجليود اي    َيب مـ  {واًعريُ }اي جباُل أو 
 

 ؟ّما الرٖ تْصف بُ )أٖ( ؟ما حهه ىعت )أٖ( ( 10

 : جيب رفـَ ؾيد امجلِور، وأجاز املازينه هعبَ.احنك هـهت

  أهيا املواظيوناَي 



  (علمي) الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية

         (؟إذٌ( ما شسّط اليصب بـ)3 
     .مس خلبال بـدُا ( أن يىون اًفـيأ

 .( أن حىون "إذن" مذعدرةب
 بفاظي كري اًلسم. اًفـييفعي بيهنا وبني  (  أن الج

إذن ُأْنرَِمَم فذلول -يلال: أان آثيم : 

 (:إذٌ)بعد ّاليصب  السفع جيْش 

 ؿىل )إذن(: ؾعفإذا ثلدم حرف     

وإذن/ فإذن أهرمم.  

 (:إذٌ)بعد السفع  جيب 

إذا مل يىن اًفـي بـدُا مس خلباًل، أو مل ثخعدر إذن، أو 
 فـي بفاظي كري اًلسمفعي بيهنا وبني اً

 
 

 مجل متٙ جيب إظَاز )أٌ(؟ ّمتٙ جيْش إظَازٍا؟ ( 4 

ا جيب : إذا وكـت بني الم اجلر وال اًيافية:   ]ًئال[                     إػِاُر

    ًِئال أرسَب اجيوزذاهرُت  : إذا وكـت بـد إػِاُر
  .الم اجلر ومل ثعحهبا ال اًيافية

أكرأ   ن أل/  جئخم ألكرأ 
 

 ؟)إال(بـ ؟ ّمتٙ تكدزبـ)حتٙ( ( متٙ تكدز ]أّ[5

 /اا فضيئً إذا اكن اًفـي كبَِا ذما ييلىض صيئً  :( فذلدر بػ)حىت(أ

  َاملىَُن  كَ رِ دْ أُ  وْ أَ َب ـْ نَّ اًعَّ ََِ ِْس دَ سْ أَل  
 /  إذا اكن اًفـي كبَِا ييليض مرة واحدة ( وثلدر بػ)إال(:ب

   ُُت ُنـ َ  وْ أَ ا وَبَ نَرَسَ      ايَ لِ خَ س ْ ج
 

 ( ما شسط ىصب الفعل بعد)حتٙ(؟6

     (جارة)حىون و)حىت( ، اًفـي بـدُا مس خلبالً  أن يىون

   َرِسُت حىت أدخي َ اًبل 
  ( حهه املطازع بعد الفاٛ:7

 مٌعوب؛ ألن اًفاء مس بوكة بعَب حمغ: (فدسمؽَ )اسىت 

 َمرفوع؛ ألن اًفاء مس بوكة بعَب كري حمغ: (فدسمؽَ )ظ 

 مٌعوب؛ ألن اًفاء مس بوكة بيفي حمغ: فذحدزيا()ما ثأثيٌا 

)مرفوع؛ ألن اًفاء مس بوكة بيفي : )ما أهت إال ثأثيٌا فذحدزيا
 كري حمغ.

 جيوز اًرفؽ واًيعب؛ ألن )إال( : إال خبري( فذحدزيا)ما ثأثيٌا
 وكـت بـد اًفـي املضارع.

 

 : الطلب احملض( 8 
 س خفِاميضمي األمر واٍهنيي وادلؿاء والا

 .ض واًخحضيغ واٍمتينواًـر 
   (أال) :اًـػرضأداة   
 )ًَْواَل(  :اًخحضيغأداة    

 

ملاذا ُزٔفَع الفعل بعد الفاٛ يف)ّال  (9

ٌُ هله َفٔعترزٌّ(؟  ٓؤذ

 كري س ببية ألن اًفاء ُيا )ؿاظفة(
 

ا م)ال تأنل الطنو ّتشسب اللنب(( 10

 األّجُ اجلاٜصٗ فٔنا بعد الْاّ؟

 بني اًفـَني : ؿىل اًدرشيماجلزم( 3
       واملـىن اٍهنيي  ،فػ)اًواو( ٌَـعف

 ؾن األول واًثاين.                                 
 : ؿىل إضٌلر مبخدأ  اًرفؽ( 2

        و)اًواو( ًالس خئٌاف، واملـىن
 اٍهنيي ؾن األول وإابحة اًثاين.  

 )اًواو( ٌَمـية ؿىل أن : اًيعب( 1
       امجلؽ بيهنٌل يف  واملـىن اٍهني  ؾن

 .وكت واحد
 

جيصو املطازع يف جـْاب متٙ ( 11

 ّما حهه جصمُ؟ الطلب؟

يف إذا سلعت اًفاء جيوز جزمَ: 
  وكعد اجلزاء جواب اًعَب

 إًيم ظَ أحسنْ   -  زرين أزْرك  
 

 ْاب اليَٕ؟ا شسط اجلصو  يف جم( 12 

 )ال(حصة ثلدير دخول إن اًرشظية ؿىل

  جسمْل ال ثدُن من األسِد   
 إن مل يعح ثلدير "إن" اًرشظية:ف
 جب اًرفؽو 

 ال ثدُن من األسد يألُكم 

 

 

 ( عٓسف اضه الفعل.7

 أًفاظ ثلوم ملام األفـال يف ادلالةل ؿىل مـياُا ويف معَِا.
 ( ٓيكطه اضه الفعل باعتباز الفعل  إىل مساعٕ ّقٔاضٕ:8

و  [ امس اًفـي اًليايس:أ] ؿىل وزن  يعاغ من اًفـي اًثاليث ُو
اِل"  ـَ  .مبيياً ؿىل اًىرس ًيدل ؿىل األمر"فػَ

        ًاِب زيدا  حذاِر اًيأَس      ََضَ
 [ امس اًفـي اًسٌلؾي : ب]

و نثري امس فـي أمر(  3   : ُو

     َاسىت"مبـىن " ظ       َانفف"  مبـىن " م 

      اس خجب" مبـىن" آمني    َّمُل  أكِبي" "  َُ
و كَيي  :امس فـي مايض( 2  ُو

     افرتق"  مبـىن" ص خَّان    َد"                   مبـىن" ُهيات ـُ َ  ب
و كَيي ( امس فـي مضارع1  : ُو

     ٍ  أجعب" مبـىن" َوي     أثوجؽ"  مبـىن "  أوَّ
 (  اضه الفعل امليكْل:9

   ا:أ( ما اكن أظهل ػرفً 

          )ٍدوهم زيًدا )أي خذ     ثلدم(    أمامَم : )أي 

            )َمكهَم: )أي ازبت 
 : جاًرا وجمروًراب( ما اكن أظهل      

   َأي اًزم(  ؿَيم(         )  إًيَم ؾين   )أي ثَيَحَّ
بلُ( متٙ تطتخدو ناضه فعل؟ ّمتٙ  -( )زّٓد 10

 تطتخدو ننصدز؟

 اجنرَّ ما بـدٌُل فٌِل معدران: إذا 

          ُرَويَد زيٍد            بهَْلَ زيٍد   
 اهخعب ما بـدٌُل فٌِل اسٌل فـي : إذاو

  ًأي أرمهل( ارويَد زيد(     ًر   )أي احرنَ(ا بهَْلَ مَعْ
 ؟عنــــل اضه الفعل  ( ما 11  

يثبت ألسٌلء األفـال من اًـمي ما يثبت ملا ثيوب ؾيَ من 
  (ُهيات زيدٌ  – َػػػػػػػػػػظ (ففي كوكل  األفـال

 و )زيد( فاؿي ًػ)ُهيات( –اؿي مس خرت جند يف )ظَ( ف
 ( جند أن )زيًدا( مفـول ًػ)دراِك(اَدَراِك زيدً ويف كوكل )

 
 

 الفسم بٔـً اضه الفعل ّالفعل :       ( ما 12

 .مـمول امس اًفـي جيب ثأخريٍ ؾيَ: أن اًفرق بيهنٌل

 (زيداً َدَراكِ )ال ثلول: .. و( اَدَراِك زيدً ) فذلول  
ٌٓ  ٙ ما الدلٔل عل( 13  أفعال؟ الأمساٛ األفعال أمساٛ أ

ٍَ )ألسٌلء ذٍ اب: ُو الاق اًخيوين  ادلًيي   (َحهْياَلً  – َظ
 ن اكن ىىرة ومامل ييون اكن مـرفةَخيىري مفا هوّ ٌ  :اًخيوينف

 ( أقطاو  اضه الصْت,.14

 خعاب ماال يـلي : ( 3

  ًَُزجر اخليي  الــ :      ًزجر اًبلي  ؿََدْس : 

 ؾوة اامحار ٌَرشب: دل أــس 
 حكية ظوت من األظوات : ( 2

  ًَوكوع اًس يف ْب كــــ :      َاب: ٌَلر اقِ قـــ 
 ؟حهه إعساب أمساٛ الصْت ّأمساٛ األفعال( ما 15

 .أسٌلء األفـال وأسٌلء األظوات لكِا مبيية ال مـربة
ًض هبِا ابلرف يف اًييابة ؾن  :فأسٌلء األفـال مبيية -  

 ابًـامي. اًفـي وؿدم اًخأثر 
 .فِيي مبيية ًض هبِا بأسٌلء األفـال :وأما أسٌلء األظوات -  

 

 :باب ىواصب املضارع 
متٙ ٓيصب املطازع بعد )أٌ( ّجّْبا؟ ّمتٙ ٓسفع ( 1

 بعدٍا ّجّْبا؟ ّمتٙ جيْش الْجَاٌ؟  

      /ِؿمْل( أو )ػن(إذا مل جُس بق بػ ) :ييعب بـد)أن( وجوابً 

     َ  )وحىون أن معدرية(                      ُأريُد أن أثـملَّ
 اًيلني    من (ِؿمْلْ وحنوٍ)إذا وكـت)أن( بـد :يرفؽ وجوابً 

         } ْرََضٰ َيُىوُن ِمٌنُك مَّ    }ؿمَِلَ أَن س َ

  أهَ )فاًخلدير ()وحىون أن خمففة من اًثليةل
 مس أّن واحملذوف ا س يىون(

 ( ػن وحنوٍ)إذا وكـت بـد وز اًواهان )اًرفؽ واًيعب(:جي

   يلومػيًُت أْن       ُبوا أال  ِفْذيٌَة[ حَُىون]َوَحس ِ
 

ما )اًل ؿىل أخهتا : مح :مً العسب مً َٓنل)أٌ(( 2
 ؛ الصرتاوٌِل يف أهنٌل يلدران ابملعدر.  (املعدرية

  برفؽ )يُمِته(    }ملن أراد أن يمُِتّ اًرضاؿة{ ويف كراءة 



 (علمي) الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية
 

 

  ــدد:باب العـــ 
 

ا ..  املـدود ختاًف[ 10 - 3]  مجؽ جمرور متيزُي

  زالث هراساٍت       زالزة نػػػػػػػخٍب 
 جمرور مفرد ٌلزُي متي .. ةيَزمان ظورة واحد ألف[ -]ماٜ٘ 

   مائة ودٍل            ٍمائة بًت 

 :ما يأتٌ متًًزه مفزد منصىب
  يوفلان املـدود[ 12 - 11]

  َهوهًبا      ؾرشَ  أحد +( + )+ 
 (  إحدى ؾرشة سفييًة- - -)  

  األول خياًف واًثاين يوافق [19 - 13]

 (    زالزة ؾرش كائًدا-  )+ + 
  +(  زالث ؾرشة سفييًة- -) 

 يَزمان ظورة واحدة [ 90 -20]
  عشسٌّ يف السفع 

  ّعشسًٓ يف اليصب ّاجلس 

     جنا ؾرشون راهًبا 
 ؾرشون مـي/ؾيدي/يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعية كرأُت ؾن 
  كًَماؾرشين اصرتيُت 

( ختاًف 9 -1( يوافق و)2 - 3اجلزء األول )  [99:  21]
 واجلزء اًثاين يَزم ظورة واحدة

     جنا أحد وؾرشون راهًبا 
 مخس وؾرشون ظاًبةً  يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعيةزالث و  كرأُت ؾن 
  كًَماؾرشين اصرتيُت ازيني و 
 ٌيف السفع  اثياٌ ّاثيتا 

  اثيني ّاثيتني يف اليصب ّاجلس 

 

 صٔاغ٘ العدد علٙ ّشٌ فاعل:                 

 ( 31:  2يعاغ من اًـدد ) مثي  ؿىل وزن فاؿيامس 
ؿارش(، وجيب أن يوافق اًـدد  ...رابؽ -اثًر -)اثين

 املـدود ثذنرياً وثأهيثاً.

 

 : وهلذه الصًغة العددية عدة صىر 
 فرد:  املاًـدد  (3)
 جاء رجٌي  اثٍن و اثًٌر وامرأة اثهيٌة و اثًثة  
 ( اًـدد كري املفرد2)

  أن يضاف إىل ما اص خقَّ مٌَ:  -أ
 جاء اثيَن ازينِي و اثًػُر زالزٍة      
    املـىن: جاء واحد من ازينيو.. 
أن يس خـمي مؽ ما كبي ما اص خقَّ   -ب

 جيوز:و :  مٌَ
 : إضافة اًـدد إىل ما يَيَ -3
 رابُؽ زالزةٍ  .اثًُر ازينِي .     
     ثيوييَ وهعب ما يَيَ بَ: -2

 رابٌؽ زالزًة  اثًٌر ازينِي ..     
    جـي الازيني  :املـىنو

 ..بيفسَ زالزة 

 مع العشزة استعنال  فاعل مزكب: 
 جيوز فيَ زالزة أوجَ /

 :أن جتيء برتهيبني( 3
 ؾرَش   زالزةَ  ُذا اثًــَر ؾرَش   
    ًألربؽ مبيية ؿىل اًفذحلكٌلت افا 

أن يلذرص ؿىل ظدر املرهب األول ( 2
 : فيـرب ويضاف ٌَثاين

 ؾرَش   زالزة ُذا اثًــُر    
ا أن يلذرص ؿىل املرهب األول ابكيً (  1

 : ؿىل بياء ظدرٍ وجعزٍ
  ُذا اثًــَر ؾرَش       

 

 ٘مطأل : 

 3992، س ية نخاب 11رساةل و 31كرأُت 
  :اإلجابة
 وزالزني و زالزةً  ستَّ ؾرْشَة رساةلً كرأُت 
 ، س ية ازيدني ومخسني وجسـٌلئٍة وأًٍف.نخاابً 

 
 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية

 

 :أجاش الهْفٌْٔ أٌ ٓعامل السجاٛ معامل٘ التنين( 13 

 .فييعب جوابَ امللرون ابًفاء )وثبـِم املعيف(

  َباَب ـًَل  أَبَُُْف اأْلَس ْ َ َباَب اًسَّ  *)ً َِؽَ َماَواِت أَس ْ  (  فََأظَّ
 

  :ه خالصــــــــإذا عطفيا املطازع علٙ اض( 14

 /از هعبَ بأن مضمرة جوازاً ـــج      

 ُبُْس ؾباءٍة   فأرضَيَ ًوال ثوكؽ مـرت  ؾيين  وثلرَّ ًو
 

  (  شر  حرف )أٌ( ّاليصب بعدٍا  فٔنا ٓأت15ٕ
  ٍحيفَرُامر            كَ يأُخذَ خذ اٌَطَّ كبَي       

  ذا اًزاجري  اًوق  * وأن أصَِد اٌذلاِت  أحرضَ أال أهيه
 

 :باب جوازو املضارع 
 

  ( ما األدّات اليت جتصو فعاًل ّاحّدا؟1
 ال اًياُية[. –الم األمر  –ملا  –]مل 

 

  لـنا[ فَٔه ٓشرتناٌ ؟ فَٔه خيتلفاٌ؟ -( ]مل 2
 .يضٌَلٌملضارع ويلَبان مـياٍ خيخعان اب: يضرتاكن يف أهنٌل

                مل يلــْم زيٌد    وملا يلـــْم معرو 
 :ختخَف )ملا( ؾن )مل( يف واهني

 أن اًيفي با مذعي بػالال )الاَض(.           -أ
 أن اًفـي امليفي با مذوكؽ العول. -ب

 

  ( ما األدّات اليت جتصو فعلني؟3
 يه أدوات اًرشط ويه:

 إذ ما[ –]إْن  حرفان
 مىت[+ –أي  –رمٌل  –ما  –: ]َمْن ءجسـة أسٌل

 أّّن[ –حيامث  –أيامن  –]أاّين                 
 

 حطّيا؟ مجل.  ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  5

 إذا اكن اًرشط ماضيًا واجلزاء مضارؿًا       

  ْال كائٌب مايل وال َحِرم  يلولُ ..مسأةلِ  َخَيٌي يومَ  أاتٍ وإن 
 

 ضعًٔفأ؟ مجل.  ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  4

  نيرط واجلزاء مضارؿػػػػاًض فـي  انػػػػػػإن ن

 ..ثرُصعُ أخوك  يرُصعْ  إنْ إهم اي أكرُع بَن حابٍس اي أكرُع 

    ذا ضـيف  أىت جواب اًرشط مرفوؿًا، ُو

 

 ْاب الشسط بالفاٛ؟ــــمتٙ جيب اقرتاٌ ج( 6 

 :بأن يىون إذا اكن اجلواب ال يعَح أن يىون رشظا
  فػػػِو حمسنٌ إن جاَء زيُد  امسية  ( مجػةلأ

 فـــاَضبَْإن جاَء زيٌد  أمػػػػػػػػر ( فـػي ب
    َأحرنَ  فَن رجؽإن   ًن{ –مٌفي بػ}ماضارع م( ج
 .سأهرمَف  ييجح نْ مَ   {سوف -س بػ} ملرونضارع م( د
 لد أفَح.ف ظدقإن   {كدبػ} مايض ملرون( ه
 ؾىس/هـم/بئس/حبذا..(ػ)ًيس/ف..  نْ مَ   فـي جامد( و

 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد فعل الشسط:7

 جيوز فيَ اًيعب واجلزم

  ييجحْ  وجيهتدمَن يذاهْر 
 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد جْاب الشسط:8

 جيوز فيَ اًيعب واجلزم واًرفؽ

  ُدفَ ويعيييجْح  وجيهتدمَن يذاهْر 

    َوِإن ثُْبُدوا(  ُ َِ اَّللَّ ْبنُك ِب ٍُ حُيَاس ِ ُفو َما يِف أَهُفِسنُكْ أَْو خُتْ
ُب َمن يََضاُء( فَيَْلِفرُ  ذ  ـَ  ًَِمن يََضاُء َويُ

 

  ّمل ٓتكدمَنا ذّ خرب: إذا اجتنع شسط ّقطه( 9

 ذف جواب املخأخرفاجلواب ٌَمخلدم مهنٌل وحي

       هلمْ وهللِا  إْن مقَت     

       ْابيم ومنَّ ًَيعمصَت  وهللا إن. 

  ًيفوزنَّ ًنئ حرض. 
 

   :تكدو علَٔنا ذّ خربّ إذا اجتنع شسط ّقطه( 10

 ا جلواب ٌَرشط معَلً ارحج ف  

       ٌإْن كاَم وهللِا أهرْمَ   محمد 

      َمحمٌد وهللِا إْن كاَم أهرْم. 
 

 عالَو اضتشَد اليحاٗ بالبٔت التالٕ( 11

 .. ٕ٘ ٛٔ ال  لًٝ مئت بيا عً غبِّ معسن  ُتْلٔفَيا عً دما

  :ثلدم اًلسم ؿىل اًرشط، ًىن اجلواب ُيا  اًضاُد
ذا كَيي ،ٌَرشط املخأخر واًلياس)ال ثَفييا(  ،ُو

 .بإزبات اًياء ألهَ مرفوع



 (علمي) الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية
 

 

 :ما حتخَ خط( فريهبمحمد يسافر ) -39

       َجيب رفـ    َجيب هعب   َجيوز رفـَ وهعب 
 ( ما حتخَ خط:حرجؽ)حسبُت أن  -31

         َجيب رفـ    َجيب هعب وز رفـَ وهعبَجي 
 اًياس( ما حتخَ خط: فييام)حس بم الدير  -31

         مرفوع    مٌعوب جمزوم 
 اًياس( ما حتخَ خط: يمن)حس بم الدير  -31

        َجيب رفـ    َجيب هعب َجيوز جزم 
 ............ جٌهيًا يف اًسوقأهفلُت  -39

     زالث ؾرشة    زالزة ؾرش    زالزة ؾرشة 
 )اي زيُد ظاحب خادل( اتبؽ امليادى يف املثال اًسابق: -21

        َجيب هعب    َجيب رفـ َجيوز رفـَ وهعب 
ا( ثـرب  امس فـي ....... -أّوٍ   -اًلكٌلت )وي  -23 ًُ  وا

        ماض    مضارع أمر 
 ص خان( ثـرب  امس فـي ....... -ُهيات  -اًلكٌلت )ُيت  -22

        ماض    مضارع أمر 
 مٌم( ما حتخَ خط: ..... فيلضب)ال ثفِش رس ظديلم  -21

               مٌعوب       مرفوع جمزوم 
 مٌم( ما حتخَ خط: ..... يلضب)ال ثفِش رس ظديلم  -24

               مٌعوب       مرفوع جمزوم 
 بم( ما حتخَ خط: ..... يسـد)ال ثفِش رس ظديلم  -29

            َجيب رفـ   َجيب هعب َجيوز جزم 
 كرأت .............. كعًة.  -21

            ازًذا ؾرشة   ازًيت ؾرشة ازًذا ؾرش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[2] ()  األولاجلزء )×( أو 
 (  )                 ]أخاك أخاك[     .3
 (  )                 اي محمدون          .2
 )  (          اي أبِت                    .1
 اي ابن أمَّ                           )  ( .4
 )  (                أكبي     ا اي ظديلَ  .9
 اي محمد ابن أيخ                   )  (     .1
 (  ) َمْن مييش يف اًرش يعيبَ أذاٍ     .1
 اي ص باب إْن جيهتدون ثيجحوا     )  ( .1
 )  (حس بم الدير فيياموا.           .9

  إال هللا                   )  (ال ختىش .31
 ال ثلول ُذا أبًدا                  )  ( .33
 ؿَمت أن س يلوموا               )  ( .32
 ()                   اي أهيا املوظيني    .31
 وهللا إن جتهتد جس خلم حياثم     )  (  .34
 رأيُت رجاًل ًؤمان                  ) ( .39
 ) (    اًىسي حذاِر/ زيًدا دراِك       .31
 مـي ؾرشين جٌهيًا                 ) (   .31
ريون حٌلة اًوظن.       ) ( .31  حنن األُز
 َمْن يذاهر ؾىس أن ييجح.         ) ( .39
 قض يا ًيس مٌا                ) (َمْن  .21

 مثل ملا يأتي: [3]
 

 أسَوب رشط حذف مٌَ اجلزاء -3
 أسَوب رشط حذف مٌَ اًرشط -2
 ؿدد مضاف إىل متيزيٍ  -1
 ؿدد مرهب وآخر مفرد وآخر مـعوف. -4
 مك اس خفِامية، وأخرى خربية. -9
 امس مالزم ٌَيداء. -1
 مٌادى مٌدوب وآخر مس خلاث. -1
 مضارع جيوز فيَ زالزة أوجَ. -1
 مضارع جيوز فيَ اًيعب واجلزم -9

 مضارع جيوز فيَ اًرفؽ واجلزم -31
 مضارع جيوز فيَ اًرفؽ واًيعب  -33

 

 دد:كيايات العـــــ 
 (نــم ) وكد حيذف اٍمتيزي ، والبد ًِا من متيزي :امس ًـدد مهبم

 ٌلالةل ؿَيَ

       مك رجاًل ؾيدك؟ 

 )َت؟  )أي مك يوماً مصت  مك مُصْ

 ُو دخول حروف اجلر ؿَهيا :  دًيي امسيهتا 

                            اصرتيخَ؟ ٍَ  بـــنك جٌي

  ؿىل مْك جذعٍ سلفَت بيذَم؟ 

 )أهػػػواع  )نــم  : 
ا مفرداً مٌعواًب، وجيوز جرٍ ( الاس خفِامية: 3 يىون متيزُي

َبَق مك حرف جر  .بػ)ِمْن( مضمرة إن س َ

                        ٌلً كبضخَ؟  مك دُر

  أي بنك من درمه(  درمٍه اصرتيت ُذا؟ بــنك( 
ا ٌَخىثري، ويه: بػريةػػػػػ ( اخل 2  .رجمرو أو مجؽ مفرد ومتيزُي

     .مك ِكََماٍن َمََْىَت                 مك درمٍه أهفْلَت 
 

   نــذا{:  -من وياايت اًـدد : } نأّي 
 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـمي( نأي)

ا     ن وُػو األنرث .. وكد يأيت مب رور جم :متييػػُز
 كَياًل  مٌعوابً 

 ََْىٌَا ُْ ا( كوهل ثـاىل )َونََأي ْن ِمْن كَْريٍَة أَ َُ 
 

 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـميذا(  ػ)ن
ا             مٌعوب نثرياً : ؾيدي نذا نخاابً  :متييػػُز

 ويلي جرٍ ابإلضافة : ؾيدي نذا نخاٍب                
 /()نذا أوجَ اس خـٌلل        
ٌلً  )أ(         مفػردة:  مَىت نذا دُر

ٌلً  مرهبة: مَىُت )ب(   نذا نذا دُر
 ا ا ؿَهيا مثَِا: مَىت نذا و نذا درمهً عوفً مـ)ج(       

 

  }ٌل اًالكم خبالف }}مك ونأّي { نذاال بد من ثعدُر
 اًيت ثخوسط اًالكم.

 

 ]اجملموعة األخرية ]أسئلة جمابة 
 ختري اإلجابة الصحيحة: [1]
 )وا كدساٍ( حنك حذف حرف اًيداء: -3

           واجب        جائز ذمخيؽ 
 حذف حرف اًيداء: )اٌَِم( حنك -2

           واجب        جائز  ذمخيؽ 
 )اي إايك( حنك حذف حرف اًيداء: -1

           واجب        جائز   ذمخيؽ 
 )اي بين( حنك حذف حرف اًيداء: -4

           واجب        جائز  ذمخيؽ 
 )اي ُذا( حنك حذف حرف اًيداء: -9

           نثري      كَيي     ذمخيؽ 
 )اي ًيي( حنك حذف حرف اًيداء: -1

           نثري        كَيي   ذمخيؽ 
 )اي ًزيد( حنك حذف حرف اًيداء: -1

           نثري        كَيي   ذمخيؽ 
 )اي ًََكعِ( امليادى يف املثال: -1

           نثري        صاذ  كيايس 
 ثال:)اي ًُىَؽِ( امليادى يف امل  -9

           نثري        صاذ  كيايس 
 )اي رّب( حذف اًياء من امليادى: -31

           واجب        جائز ذمخيؽ 
 وإذن ........... الكمم. -33

           يسمـون       يسمـوا ا ـً  الكٌُل م
 اي متمي  ........... -32

           أمجـون       أمجـني  ًاالكٌُل مـ 
 ، ما حتخَ خط:جتهتدإذن أهت  -31

           مٌعوب       مرفوع جيوز األمران 
 ( ما حتخَ خط:واًعري)اي جبال أويب مـَ  -34

           مٌعوب       مرفوع جيوز األمران 



 (علمي) الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية
 

 )جائز(؛ ألهَ مضاف إىل ايء املخلكم وجيوز مخسة أوجَ. -31
ا( ؛ ألن )إذن( مس بوكة حبرف ؾعف -33 ـً  )الكٌُل م
ا( ؛ ألن اتبؽ امليا -32 ـً  دى أىت مفرًدا.)الكٌُل م
 )مرفوع( ؛ ألهَ فعي بيٌَ وبني )إذن( بفاظي -31
و حمىل بأل -34  )جيوز األمران( ؛ ألهَ ؾعف وسق ُو
 )جيب رفـَ( ألن اًفاء ؿاظفة ًويست س ببية -39
 ألهَ س بق بؼن وحنوٍ ()جيوز اًرفؽ واًيعب -31
 )مرفوع(؛ألن اًفاء مس بوكة بعَب كري حمغ)ًفغ اخلرب( -31
اب اًعَب كري )جيوز جزمَ(؛ ًسلوط اًفاء يف جو  -31

 احملغ وكعد اجلزاء.
 )زالزة ؾرش( -39
 )جيب هعبَ(؛ ألهَ مضاف جمرد من )أل(  -21
 )مضارع( -23
 )ماض( -22
 )مٌعوب(؛ ألن اًفاء س بلت بعَب حمغ -21
وؿدم حصة )مرفوع(؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اٍهنيي   -24

 ثلدير دخول )إن اًرشظية( ؿىل )ال اًياُية(.
 ...ًعحة ثلدير دخول )إن اًرشظية(  (؛جيوز جزمَ) -29
 )ازًيت ؾرشة( -21

 

[2] ()  األول)×(  أو 
3- (       )2- (     )1- (           ) 
4- (       )9- (     )1- ( ) 
 اًخعويب:  َمن .. ميِش .. يعبَ)×(   -1
 اًخعويب: إْن .. جتهتدوا)×(   -1
 اًخعويب: فييامون)×(   -9

 اًخعويب: ال ختَش )×(   -31
 ثليال  اًخعويب:)×(   -33
 اًخعويب: س يلومون)×(   -32
 اًخعويب: املوظيون)×(   -31
 اًخعويب: ًدس خلينَّ )×(   -34
 اًخعويب: اي ًؤمان)×(   -39
 اًخعويب: حذاِر اًىسي)×(   -31
 اًخعويب: ؾرشون)×(   -31

 

ريني)×(   -31  اًخعويب: األُز
 اًخعويب: فـىس)×(   -39
 اًخعويب: فَيس)×(   -21

 

 ثيلسؤال التن [3]
 

ج 
3
 أهت ػامل إن فـَت  (

ج 
2
 ...  بُىْفءٍ  ًِا فَست فعَ ْلَِا  (

يُ  وإال                   ـْ َ  السامُ  ِمْفركم ي
ج 

1
 كملٍ ومائة  نخٍب اصرتيت زالزة   (

ج 
4
 )إين رأيُت أحد ؾرَش هوهًبا(   املرهب (
 )مـي مخسون نخااًب(  واملفرد      
 سًة()دلي مخس وؾضون هراواملـعوف      

ج
9
 )مك رجاًل ؾيدك؟( الاس خفِامية (
  (مك رجاٍل ؾيم!!) اخلربية      

ج
1
 نفاك. ًؤماناي   (
ج

1
 امليدوب)وا زيداٍ( املس خلاث)اي ًزيد(  (
ج

1
 أبويم وثفرحإن جتهتد ثيجح   (
ج

9
 اٌَيي ثيجح وجسِرإن جتهتد   (
ج

31
 ثيجحاجهتد   (
ج

33
 ػيًُت أن أفوز.  (
 

[4] () (أو )× ىيالثااجلزء 
 

 وجواًب    )×(  -2جواًزا          )×(  -3 
   (  ) -4ييعب بإذن    )×(  -1
9-  (              )  1-  (  )       
 رحج اجلواب ٌَرشط  )×(  -1
جيب رفـِا ؾيد امجلِور، وأجاز )×(  -1

 املازين هعهبا
 يثبت )×(   -31جيوز            )×(  -9

33-  (              )32-   )×(ٍأجاز 
 31- (              )34- () 

39-  (              )31- () 
 جيب رفـَ.)×(  -31
 حتذير صاذ)×(  -31

 
 

[4]  ()  الثاىياجلزء )×(  أو 
 

 ييعب املضارع بأن املضمرة وجواًب بـد الم اجلر.       )  (   .3
 ( ييعب املضارع بأن املضمرة جواًزا بـد الم اجلحود.     )    .2
 ييعب املضارع بأن املضمرة وجواًب بـد إذن.           )  (   .1
 إذا اكن امليادى مبييًّا كبي اًيداء يلدر بياؤٍ بـد اًيداء )  (  .4
 جس خـمي اي ٌَيدبة ؾيد أمن اٌَبس.                     )  (  .9
 إذا أضيف امليادى املـخي حفمكَ وحنك كري امليادى.     )  (  .1
كسم وثلدم ؿَهيٌل ذو خرب فاجلػػػواب إذا اجمتؽ رشط و   .1

 ٌَمخلدم مهنٌل                                              )  (
 جيب هعب ظفة )أي( ؾيد امجلِور واملازين.           )  (  .1
 ال جيوز أن يـعف اًفـي ؿىل امس يض بَ اًفـي.        )  (  .9

وب ػػال يثبت ألسٌلء األفـال من اًـمي ما يثبت ملا ثٌ .31
 ؾػيَ من األفـال.                                         )  (

ييعب املضارع بأن مضمرة وجواًب بـد )أو( إذا اكهت  .33
 ملدرة )حىت( أو)إال(                                    )  (

 مٌؽ ابن ماكل حذف حرف اًيداء مؽ امس اإلصارة.  )  ( .32
بؽ امليادى يف حنو )اي اًرأي اًراحج ؾيد ابن ماكل  يف ات .31

 زيد واًلالم( ُو اًرفؽ.                                  )  (
 جيوز رفؽ وهعب اتبؽ امليادى يف )اي زيد واًلالم(.  )  (                .34
 أسٌلء األظوات مبيية ًض هبِا بأسٌلء األفـال.        )  ( .39
 )ظَ أحسن إًيم( املضارع يف املثال جيوز جزمَ.  )  ( .31
 )ظَ فأحسن إًيم( املضارع جيب هعبَ.           )  ( .31
 إايٍ( حتذير كيايس.                         )  ( -)إايي  .31
 

 أسئلة متيوعة [5]
 

وحض رأي اًيحاة فامي حتخَ خط فامي يًل مؽ اًخوجيَ )اي أهيا  -3
 احتدوا(.  اًياس

 أؾرب )إايمك واًخفريط يف اًلدس( -2
فـي اًرشط ابًفاء أو  بني حنك املضارع املـعوف ؿىل -1

 اًواو، مثي ملا ثلول.
      

 

 علل ملا يأتي: [6]
 

يا )أذاهر درويس أو أجنح(  -3 هعب املضارع بـد )أو( يف كًو
 ورفـَ يف كوكل )أكوم أو أكـد ؾيدي سواء(

يا )اي كالم ابن حسني( وجواز  -2 وجوب مض امليادى يف كًو
 مضَ وفذحَ يف )اي محمد بن حسني(.

يا )ما ثأثيٌا فذحدزيا(  هعب املضارع بـد -1 اًفاء يف كًو
 ورفـَ يف )ما ثأثيٌا إال فذحدزيا(

مَل حذفت ايء املخلكم من )اي ابن أم( ومل حتذف من )اي  -4
 ابن ظديلي(.

وجوب اكرتان جواب اًرشط ابًفاء يف كوكل )إن كرّص  -9
 فسيٌدم( وامذياع اكرتاهَ يف كوكل )إن كرّص ييدم(.

جواًب يف كوهل ثـاىل وجوب هعب املضارع بأن مضمرة و  -1
 )ال يلىض ؿَهيم فيوثوا(.

وجوب هعب املضارع بأن مؼِرة وجواًب يف كوهل ثـاىل  -1
ِ  ؿىََل  ٌَِيَّاِس  يَُىونَ  ًِئاَلَّ ) ةٌ  اَّللَّ  (.ُحجَّ
 

 اجملموعة األخرية ةإجاب 
 سؤال االختيارت: [1]
 )ذمخيؽ(؛ ألهَ مٌدوب  -3
؛ ألهَ ؾوض ؾن حرف اًيداء مبمي مضددة،  )واجب( -2

 وال جيمؽ بني اًـوض واملـوض.
 )ذمخيؽ( ؛ ألهَ مضري -1
 )جائز( ؛ ألهَ كري مٌدوب أو مضري أو مس خلاث. -4
 )كَيي( ؛ ألهَ امس إصارة. -9
 )كَيي( ؛ ألهَ امس جًس. -1
 )ذمخيؽ( ؛ ألهَ مس خلاث -1
)كيايس( ؛ ألهَ ييلاس اس خـٌلل )فـاِل( مبييًّا ؿىل  -1

 اًىرس يف ذم األهىث.
ـَي( يف سب اذلهور وال  )نثري( ؛ ألهَ يىرث اس خـٌلل -9 )فُ

 ييلاس ؿَيَ.



 (يعلم) الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األسهزية
 

 أسئلة متيوعة [5]
 

جيب رفـَ ؾيد اجلِور؛ ألهَ امللعود ابًيداء، وأجاز  -3
املازين هعبَ كياًسا ؿىل جواز هعب )اًؼريف( يف كوكل 

 )اي زيد اًؼريف( ابًرفؽ واًيعب.
 –)إاي( مفـول بَ ًفـي حمذوف وجواًب ثلديرٍ )أحذر(  -2

 –)اًواو( حرف ؾعف  –)اًكف( حرف خعاب 
)يف( حرف  –ىل إايك مٌعوب مـعوف ؿ )اًخفريط(

 )اًلدس( امس جمرور وؿالمة جرٍ اًىرسة. -جر  
ٌل )اًيعب واجلزم( مثي )إن ثلرّص  -1 جيوز فيَ واهان ُو

 خترس لك يشء( وهتمي
 

 علل ملا يأتي: [6]
 

ألهنا ملدرة بػ)حىت( يف املثال األول فييعب املضارع  -3
ملدرة  بـدُا بأن املضمرة وجواًب ... ويف املثال اًثاين كري

بػ)حىت( أو )إال( ذلكل فػ)أو( حرف ؾعف وكد ؾعف 
 املرفوع ؿىل املرفوع نٌل ابملثال اًثاين.

ألن )ابن( مل ثلؽ بـد ؿمل يف املثال األول ذلكل جيب    -2
اًضم فهيا .. أما املثال اًثاين فلد اكن امليادى مفرًدا ؿًَما 
ووظف بػ)ابن( مضاٍف إىل ؿمل، ومل يفعي بني امليادى 

 ن فاظي ذلكل جيوز مض واًفذح.واب
هعب املضارع يف املثال األول؛ ًوكوؿَ بـد اًفاء املس بوكة  -1

بيفي حمغ .. ورفؽ يف املثال اًثاين ًوكوؿَ بـد اًفاء 
 املس بوكة بيفي كري حمغ 

حتذف اًياء يف )اي ابن أم(؛ ًىرثة الاس خـٌلل .. وجيب   -4
املخلكم  إزباهتا )اي ابن ظديلي( ألن امليادى مضاف إىل ايء

و ًيس )ابن أم   ابن مع( –ُو
جيب اكرتاهَ ابًفاء: ألهَ ال يعَح أن يىون رشًظا؛ ألهَ  -9

مضارع مس بوق ابًسني .. بيامن يف املثال اًثاين امذيؽ 
 الاكرتان ابًفاء؛ ألن اجلواب يعَح أن يىون رشًظا.

 ًوكوؿَ بـد اًفاء املس بوكة بيفي حمغ. -1
ـَ  -1  يي( و)ال اًيافية( .ألن )أن( وكـت بني الم اجلر )اًخ

 

 األم تصنع األمـــة

 

 

  سأترك لك التعميق عمى الصورة
 



 (علمي) ت يف النحو للشهادة الثانوية األسهزيةالورقات السملحقة بهذه الورقة 
 

 بّيً احملذوف، وحكه حذفه  [7]
 

 اٌَِم اقفر ًيا -3
 ذا ارؾواءً  - )مث أهمت ُؤالء ثلذَون أهفسنك( -2
 اًلرى يف اًيـام إنَّ  هرا أظرق – أظبح ًيي -1
 ثيفريج أزمةاص خدي  -4
 (اي ؾبادِ ) - (آثيا اربي) -(يوسُف أؾرض ؾن ُذا) -9
 زيداٍ -1
 إاّيك أكبي -1
 اي ابن معَّ  –ا ابن أمَّ  -1
 أمتِ اي  –اي أبِت  -9

ريني–حنن  /  حنن بياِت ظارق .. منيش  -31  أُي مروءة. -األُز
 إايك واًىذب. -33
 اًؼمَل اًؼملَ  -32
 مَل، فإهَ هيكل ظاحبَ.اًؼ -31
 اإلخالص اإلخالص -34
 ، فِو ظريق اًيجاح.اإلخالص -39
 ؿمل أن س يىون مٌنك مرَض() -31
 جئت ألثـمل -31
 ٍهيمي درسَ. ما اكن اجملهتد -31
 (ال يلىض ؿَهيم فيوثوا) -39
 ما ثأثيٌا فذحدزيا -21
 ائدين فأهرمم -23
 أال ثزنل ؾيدان فذعيب خرًيا. -22
ََ ؾن خٍَق وثأيت مثهل. -21  ال ثي
 برفؽ جرشب اٌَنب( ال ثألك اًسمم وجرشُب ) -24
 زرين أزرك. -29
 ال ثدُن من األسد جسملْ  -21
 ًوال ثوكؽ مـرٍت فأرضيَ -21
ا - خذ اٌَط كبي يأخذك -21  مرٍ حيفُر
 ذاهرَت إن  انحجأهَت  -29
 وإال ثيدم جهتداذاهر و  -11
  ُدفم وهللا ثبَفْ  هتدَت جإن ا -13

 

 ُدفم. ثبَفْ  هتدَت جا ًنئ -ُدفم  ًخبَلنّ  هتدَت جإن اوهللا  -12
 .هتد وهللا يبَف ُدفَجإن امحمد  -11
 مك مصَت؟ -14
ٍَ اصرتيت نخابم ُذا؟ -19  بنك جٌي
 مرحبًا أُاًل وسِالً  -11
 أيامن اًرحي متيَِا متي -11

 

  إجابة الشؤال الشابع [7]
 ألهَ ؾّوض ؾيَ مبمي مضددة.واجب؛ : حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ) :احملذوف -3
 كَيي ألهَ امس إصارة: حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -2
 كَيي ألهَ امس جًس: حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -1
 كَيي ألهَ امس جًس حذفَ: حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -4
 كري مٌدوب أو مس خلاث ألهَ ؛ جائز: حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -9

 .أو مضري                                                     
 ذمخيؽ؛ ألهَ مٌدوب: حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -1
 ذمخيؽ؛ ألهَ مٌدوب : حذفَ حنك          (ايحرف اًيداء ): احملذوف -1
 س خـٌلل؛ ًىرثة الاواجب حذفَ: حنك                  ايء املخلكم :احملذوف -1
 ؾهنا ابًخاء ضألهَ ؾوّ ؛واجب: حذفَ حنك                  ايء املخلكم: احملذوف -9

 واجب: حذفَ حنك (أخط) ؿامي الاخذعاص :احملذوف -31
 .(إايكن اًخحذير بػ)أل؛ واجب: حذفَ حنك     (أحذر) ؿامي اًخحذير : احملذوف -33
 خىرارً ا؛ ًوجود واجب: حذفَ حنك     (حذرا) ؿامي اًخحذير: احملذوف -32
 خىرارً اـعف أو اًوجود ـدم ؛ ًجائز: حذفَ حنك     (حذرا) ؿامي اًخحذير: احملذوف -31
 ًخىرار؛ ًوجود اواجب: حذفَ حنك      (ًزما) ؿامي اًخحذير: احملذوف -34
 خىرارً اـعف أو اًوجود ـدم ؛ ًجائز: حذفَ حنك      (ًزما) ؿامي اًخحذير: احملذوف -39
و : احملذوف -31        (أهَ س يىونواًخلدير )،  ا ألن اخملففة من اًثليةلامسً يلؽ اًضمري ُو

  واجب :حذفَ حنك
      (أن):  احملذوف -31

  (ال اًيافية( ومل يأِت بـدُا )َييـ اًخ اجلر )جائز ؛ ًوكوؾِا بـد الم : حذفَ حنك
 اجلحود؛ ًوكوؾِا بـد الم واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -31
 فاء اًس ببية؛ ًوكوؾِا بـد واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -39
 فاء اًس ببية؛ ًوكوؾِا بـد واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -21
 فاء اًس ببية؛ ًوكوؾِا بـد واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -23

 

 فاء اًس ببيةبـد ؛ ًوكوؾِا واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -22
 واو املـية؛ ًوكوؾِا بـد واجب: حذفَ حنك      (أن):  احملذوف -21
    (وأهت جرشب)، واًخلدير مبخدأ :  احملذوف -24

 ؛ ألن اًواو ًالس خئٌاف يف حاةل اًرفؽ.واجب: حذفَ حنك
 جائز: حذفَ حنك      (فاء اًس ببية):  احملذوف -29

 فإن حزرينزرين واًخلدير ) (أداة رشط وفـي اًرشط) أو احملذوف
زاء وجواز واجب ًسلوط اًفاء وكعد اجل: وحنك حذفَ  (أزرك

 .اجزم املضارع بـدُ
 جائز: حذفَ حنك      (فاء اًس ببية):  احملذوف -21

فإن ال ثدُن من واًخلدير ) (أداة رشط وفـي اًرشط) أو احملذوف
زاء واجب ًسلوط اًفاء وكعد اجل: وحنك حذفَ  (األسد جسمل

 .اوجواز جزم املضارع بـدُ
       (أن):  احملذوف -21

 جائز؛ ألن املضارع مـعوف ؿىل امس خاًط : حذفَ حنك
       (أن):  احملذوف -21

 د سبب لذفَ وهعب املضارع بـدٍ؛ ًـدم وجو مذخيؽ: حذفَ حنك
       (إن ذاهرت فأهت انحج)فـي اًرشط واًخلدير :  احملذوف -29

 (بىرثة)       ز؛ ألهَ دًيي ؿَيَ دًييئاج حذفَ: حنك
 ثيدم جتهتدو  ذاهرث وإال)اًرشط واًخلدير  جواب:  احملذوف -11

 (بلةل)     ز؛ ألهَ دًيي ؿَيَ دًييئاج: حذفَ حنك
    (ًخبَلنَّ )جواب اًلسم واًخلدير :  احملذوف -13

 ًخلدم اًرشط ؿىل اًلسم ومل يخلدرمٌل ذو خرب.؛ واجب: حذفَ حنك
؛ واجب: حذفَ حنك   (ثبَفْ )واًخلدير  جواب اًرشط:  احملذوف -12

 ومل يخلدرمٌل ذو خرب. ؿىل اًرشطأو اًالم املوظئة هل ًخلدم اًلسم 
    (ًخبَلنَّ )جواب اًلسم واًخلدير :  احملذوف -11

 .ؿَهيٌل خرب ذيًخلدم ؛ واجب: حذفَ حنك
 جائز: حذفَ حنك       (ايومً اٍمتيزي ):  احملذوف -14
    (من) حرف اجلر :  احملذوف -19

 واجب؛ ألن مك الاس خفِامية س بلت حبرف جر: حذفَ حنك
 سِالً ىًزَت أُاًل و وأثيَت  بًا حَ رْ مَ  َت دْ جَ وَ :  احملذوف -11
      يأيامن متيَِا اًرحي مت) واًخلدير ،فـي اًرشط :احملذوف -11

 ؛ ألهَ دل ؿَيَ دًيي.جائز :حنك حذفَ
 


